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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: 
PREAMBULE 

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky členství v Omega centru sportu a zdraví (dále také jako "Podmínky" nebo také jen jako „VOP“ nebo „VSP“), stejně jako níže specifikovaný 
Ceník a Provozní řád, tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb v Omega centru sportu a zdraví v Olomouci (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi společností 
GEMO SPORT a.s., IČ: 27813282 Legionářská 1299/19, Olomouc, Nová Ulice, PSČ 779 00, (dále také jen "Společnost") a členem uvedeným ve Smlouvě (dále také jen „Člen" 
nebo rovněž „Žadatel“). 

2. Společnost provozuje pro své Členy v Omega centru sportu a zdraví v Olomouci, Legionářská 1299/19, stat. město Olomouc, v rámci něhož sdružuje své klienty – návštěvníky 
Centra formou dlouhodobého členství a vyšší formy spolupráce - tzv. OmegaKlub. 

3. OmegaKlub není právnickou osobou a podpisem Smlouvy nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi Členem a Společností. 
Členství v OmegaKlubu je službou, která je Členovi poskytována Společností na základě Smlouvy. 

4. Tyto Podmínky se vztahuji též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na základě Smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch (např. firemní členství). 
5. Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují též na osoby, které jsou oprávněny využívat služeb OmegaKlubu na základě předplacené karty na určitý počet vstupů nebo krátkodobého 

členství s ohledem na povahu takového členství. 
6. Tyto Podmínky se přiměřeně použijí i pro osoby, které nejsou Členy, ale využívají služeb Omega centra sportu a zdraví. 
7. Společnost za podmínek stanovených Smlouvou, těmito Podmínkami a Provozním řádem OmegaKlubu opravňuje Člena k využívání zařízení Omega centra sportu a zdraví 

v Olomouci a služeb v něm poskytovaných. 
8. Členství se vztahuje pouze na osobu Člena, je nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena a není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno 

jinak vzniká až po úplném uhrazení registračního a členského poplatku. 
9. Společnost je oprávněna při podpisu jakékoliv smlouvy se Členem, požadovat po Členovi, aby prokázal svou totožnost občanským či jiným průkazem totožnosti. 

 
ČLÁNEK I. – VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK ČLENSTVÍ V OMEGAKLUBU 

1. Pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, členství v  OmegaKlubu vzniká uzavřením Smlouvy a zaplacením registračního, členského poplatku, 
programového či jiného Smlouvou sjednaného poplatku (dále souhrnně také jen jako „Poplatek“) nebo jeho první splátky, a to způsobem stanoveným ve Smlouvě při uzavření 
Smlouvy. Výše Poplatku je sjednána ve Smlouvě. 

2. Bude-li Člen hradit Poplatek v měsíčních splátkách, je povinen nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu Smlouvy doložit Společnosti potvrzeni o zřízení trvalého příkazu k platbě 
jednotlivých splátek Poplatku. 

3. Není-li mezi Členem a Společností uzavřená zvláštní písemná smlouva, je Smlouva uzavírána na formuláři Společnosti. 
4. Pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak platí, že Smlouva se uzavírá na dobu určitou stanovenou ve Smlouvě. 
5. Neoznámí-li Člen Společnosti písemně do dvou měsíců před skončením trvání Smlouvy uzavřené na dobu určitou, že na jejím skončení trvá, doba trvání Smlouvy se bez dalšího 

prodlužuje na dobu neurčitou. Společnost je oprávněna odmítnout (písemným sdělením zaslaným Členovi ke dni skončení trvání Smlouvy)  takovéto prodloužení v případech, kdy 
se nejedná o dlouhodobé členství nebo v případech, kdy je Člen v prodlení s jakoukoliv splátkou svých peněžních závazků (zejm. platba Poplatků).  

6. Pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, nemůže být trvání Smlouvy ukončeno před uplynutím doby určité, na níž byla sjednána. Po tuto dobu může 
být členství na žádost Člena ukončena písemnou dohodou uzavřenou mezi Společností a Členem. 

7. Dojde-li k prodloužení trvání Smlouvy na dobu neurčitou ve smyslu odstavce 5 výše, je od tohoto okamžiku kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit Smlouvu kdykoli 
písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď 
druhé smluvní straně doručena. Během výpovědní doby je Člen povinen i nadále hradit Poplatky. Členství a práva a povinnosti s ním spojené končí a Smlouva zaniká k 
poslednímu dni výpovědní doby. 

8. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li Poplatek nebo kterákoli splátka Smlouvou nebo těmito VOP sjednaného peněžního závazku Člena uhrazena nejpozději do 
dvaceti (20) dnů ode dne jejich splatnosti, je Společnost oprávněna od této smlouvy odstoupit, přičemž platí, že Smlouva se ruší ke dni oznámení o odstoupení (tzv. účinky zrušení 
od nynějška - ex nunc) a smluvní strany si nejsou povinny vracet nic z toho, co na základě této Smlouvy po dobu jejího trvání obdržely, aniž by tím však byla dotčena povinnost 
Člena uhradit smluvní pokutu dle odstavce 12 nebo 13 tohoto článku a jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami 
a/nebo Smlouvou. 

9. Člen má právo odstoupit od Smlouvy, v niž se sjednává dlouhodobé členství v OmegaKlubu, do sedmi dnů ode dne jejího podpisu v případě i bez udání důvodu, a to s účinností ke 
dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy na adresu Společnosti. V případě, že Člen odstoupí od Smlouvy na základě tohoto článku, je povinen Společnosti zaplatit 
odstupné, na jehož úhradu je Společnost oprávněna započíst platby již od Člena obdržené a přebytek Členovi vrátí. Výše odstupného se stanoví vzorcem RP + 1/2 ČP + 1/2 PP, 
kde: RP znamená registrační poplatek, ČP znamená roční členský poplatek a PP znamená roční programový poplatek. 

10. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a tím okamžitě zrušit členství příslušného Člena v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně 
porušil Smlouvu nebo tyto Podmínky nebo Provozní řád OmegaKlubu nebo opakovaně neuposlechl pokynu vedení Společnosti či zaměstnance Společnosti odpovědného za chod 
a bezpečnost OmegaKlubu. 

11. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a bez nutnosti platit odstupné v případě, že Společnost přes písemné upozornění opakovaně závažně poruší 
Smlouvu nebo tyto Podmínky. 

12. Dojde-li k ukončení trvání Smlouvy před uplynutím doby určité, na niž byla sjednána, z důvodu porušení povinností na straně Člena, zejména z důvodu nezaplacení sjednaných 
splátek nebo neplnění členských povinností (viz odstavce 8 a 10 tohoto článku VOP), je Společnost oprávněna požadovat a Člen je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
odpovídající násobku počtu měsíců zbývajících do uplynutí Smlouvou sjednané doby určité a měsíční výši Poplatku, která je Ceníkem stanovena pro určitý Smlouvou sjednaný typ 
členství. Na zvýhodněnou sazbu Poplatku platnou pro příslušného Člena dle Smlouvy se pro tyto účely nebere zřetel. 

13. Dojde-li k ukončení Smlouvy po prodloužení jejího trvání na dobu neurčitou z důvodů porušení povinností na straně Člena, zejména z důvodu nezaplacení sjednaných splátek 
nebo neplnění členských povinností (viz odstavce 8 a 10 tohoto článku VOP), je Společnost oprávněna požadovat a Člen povinen uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající 
poměrné části ročního členského /programového/ poplatku připadající na dobu dvou měsíců příslušného členství. 

14. V případech uvedených v odstavcích 8 a 10 tohoto článku VOP dále platí, že registrační poplatek se v takto stanovených případech nevrací. Právo na náhradu škody není 
zaplacením smluvních pokut dotčeno. Na úhradu smluvních pokut je Společnost oprávněna započíst platby již od Člena obdržené, přičemž případný finanční přebytek bude 
Členovi vrácen do třiceti dnů od ukončení členství. 

15. Na žádost Člena, který využívá některého druhu ročního členství a zároveň má zaplacený členský poplatek v celé roční výši, není-li smlouvou stanoveno jinak, může Společnost 
členství pozastavit, a to nejdéle na souvislou dobu jednoho měsíce v průběhu jednoho členského období. Po dobu přerušení členství není Člen oprávněn využívat služeb 
OmegaKlubu (tím není dotčeno právo užívat zařízení ze strany Žadatele – nečlena OmegaKlubu). Doba trvání členství (Smlouvy) se bez dalšího prodlužuje o dobu pozastavení 
členství. Příslušná část již zaplaceného členského poplatku připadající na dobu přerušení se započte na prodlouženou dobu trvání členství. Na shora popsané přerušení členství 
však není právní nárok. 

16. Na základě písemné dohody Společnosti a Žadatele může dojít k prodloužení členství Žadatele v OmegaKlubu, přičemž toto členství bude prodlouženo v délce a za podmínek dle 
dodatečného ujednání Smluvních stran. V takovém případě je Člen povinen uhradit příslušnou výši členského, programového, případně jiného poplatku ve výši dle platného 
Ceníku Společnosti. Na prodloužení členství není právní nárok. 

17. Nedojde-li k plynulému prodloužení členství, tj. v případě, že členství Žadatele bude byť jen na jediný kalendářní den přerušeno, je Člen povinen uhradit Společnosti nad rámec 
shora uvedených poplatků jednorázový manipulační poplatek ve výši 1.500,- Kč, který odpovídá nákladům Společnosti za obnovení přerušeného členství Žadatele v OmegaKlubu. 
Povinnost uhradit tento manipulační poplatek neplatí v případě, že doba přerušení členství příslušného Člena přesáhne jeden kalendářní rok. 

 
ČLÁNEK II. - ČLENSKÁ KARTA 

1. Bezprostředně po vzniku členství v OmegaKlubu, tj. nejpozději do jednoho kal. měsíce po uhrazení registračního poplatku a členského poplatku (nebo jeho první splátky) bude 
Členovi vydána členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v OmegaKlubu a opravňuje Člena k využívání služeb v OmegaKlubu. 

2. Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu členské karty je Člen povinen okamžitě ohlásit Společnosti. V případě zapůjčení členské karty 
jiné osobě nebo v případě ztráty karty bude za novou členskou kartu členovi účtována jednorázová částka 300,- Kč.  

3. Člen je povinen se před každým vstupem do OmegaKlubu prokázat členskou kartou. V případě pochybnosti o totožnosti klienta je klient na žádost zaměstnanců Společnosti 
povinen prokázat svou totožnost platným úředním průkazem totožnosti s fotografií. 

4. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb OmegaKlubu a Společnost je oprávněna odmítnout 
Členovi do OmegaKlubu přístup. 

5. V případě ukončení členství v OmegaKlubu je Žadatel povinen členskou kartu Společnosti vrátit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne ukončení 
platnosti jeho členství v OmegaKlubu. V případě nesplnění této povinnosti je Člen povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300,- Kč. 

6. Budou-li členovi zapůjčeny jiné průkazky nebo jiné doklady dokládající jeho členství v OmegaKlubu (slevové karty, průkazky pro vstup, klíče, čipy, dálkové ovladače apod.) platí pro 
takto zapůjčené předměty výše uvedená pravidla stejným, případně obdobným způsobem, a to včetně shora uvedených smluvních pokut. Při předání těchto předmětů je 
Společnost oprávněna požadovat po Členovi kauci, ve výši a způsobem dle platného Ceníku. 

7. Zneužití členské karty, stejně jako předmětů uvedených v článku II. odst. 6 této Smlouvy (přenechání třetí osobě, nevrácení po skončení členství apod.) bude považováno za 
závažné porušení podmínek členství v OmegaKlubu, na základě čehož je Společnost oprávněna ihned ukončit členství OmegaKlubu, odmítnout obnovení registrace příslušné 
osoby v OmegaKlubu, stejně jako odmítnout této osobě jakýkoliv budoucí vstup do prostor Omega centru sportu a zdraví v Olomouci. Výše uvedené kroky nevylučují právo 
Společnosti předat řešení daného prohřešku Policii ČR. 
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8. Pro přístup do Omega centra sportu a zdraví je Členovi poskytnut na základě předložené členské karty klientský čip. Člen je povinen tento klientský čip odevzdat při odchodu z 
Omega centra sportu a zdraví obsluze recepce a vyčkat provedení kontroly obsluhou recepce. 

 
ČLÁNEK III. - TYPY OMEGAKLUBOVÉHO ČLENSTVÍ 

1. Podrobnosti o jednotlivých druzích členství jsou uvedeny ve Smlouvě a v jednotlivých dokumentech, které jsou tiskové podobě k dispozici v prostorách Omega centra sportu a 
zdraví v Olomouci a na vyžádání u Společnosti v jejím sídle.  
Dlouhodobé (roční, půlroční) členství 
a. Členství standard. Standardním členstvím se rozumí registrace jedné fyzické osoby. 
b. Členství pár. Členství pár se rozumí registrace dvou fyzických osob se shodnou adresou trvalého bydliště nebo v přímém příbuzenském stavu.  
c. Členství rodina. Rodinné členství je možné uzavřít registrací dvou a více osob, kteří jsou prokazatelně v přímém příbuzenském stavu (pouze manželé a jejich děti do 

dovršení 18-ti let věku, nikoli další příbuzenstvo) 
d. Členství junior. Členství junior je možné uzavřít pro fyzickou osobu mladší 15-ti let. Smlouvu je oprávněna uzavřít pouze zákonný zástupce takto určeného člena. 
e. Členství firemní. Firemní členství uzavírá právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba pro třetí osoby, které jsou ve zvláštním, např. pracovním poměru k této osobě. 

2. Jiná krátkodobá členství.  
Podmínky jiných krátkodobých členství se stanoví samostatně v závislosti na speciálních nabídkách Společnosti. Informace jsou dostupné na dotaz v Omega centru sportu a 
zdraví v Olomouci. 

 
ČLÁNEK IV. – POPLATKY REGISTRAČNÍ PROGRAMOVÉ A ČLENSKÉ 

1. Člen OmegaKlubu je při podpisu Smlouvy povinen uhradit registrační poplatek a dále hradit členské a další, i nepravidelné platby a splátky (Poplatky) ve výši dohodnuté ve 
Smlouvě nebo dle ceníku Společnosti, který je v tiskové podobě k dispozici v prostorách Omega centra sportu a zdraví v Olomouci (dále jen "Ceník"). 

2. Poplatky mohou být hrazeny ve splátkách, pouze bylo-li to stranami ve Smlouvě sjednáno. 
3. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb OmegaKlubu, jej nezbavuje povinnosti platit Poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách neposkytuje Společnost náhradu ani 

nevrací členské / registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby nebo zboží uhrazené za trvaní členství. 
4. Výše registračního poplatku a členských / programových / poplatků je určována v závislosti na sjednané době a druhu členství dle Ceníku, jehož aktuální znění je společně s 

aktuálním zněním Provozního řádu a těchto Podmínek k dispozici ve společných prostorách Omega centra sportu a zdraví v Olomouci a na vyžádání u Společnosti. 
5. Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka) splatné v hotovosti při uzavření Smlouvy. Další platby budou prováděny bankovním 

převodem, ve výjimečných případech též hotově. Bude-li Člen hradit členský poplatek v měsíčních splátkách, jsou, není-li sjednáno jinak, tyto splátky splatné předem, nejpozději ke 
každému 20. dni v kalendářním měsíci, který předchází měsíci, kdy mají být služby OmegaKlubu využívány. 

6. V případě obnoveného členství je roční členský /programový/ poplatek splatný nejpozději do 20. dne prvního kalendářního měsíce, který je svým označením shodný s označením 
měsíce, v němž došlo k uzavření Smlouvy. 

7. Člen, který platí zvýhodněné členské poplatky v rámci zvýhodněného členství (studentské ceny apod.), je ode dne, kdy přestane splňovat podmínky pro poskytnutí zvýhodněného 
členství, povinen hradit členské poplatky ve výši stanovené pro standardní členství dle aktuálního Ceníku, nebo mu na jeho žádost bude zkrácena doba trvání členství na dobu, na 
kterou jim předplacené zvýhodněné členské poplatky v úhrnu pokryjí dobu odpovídající plné aktuální výši členských poplatků za standardní členství. Člen je pod pokutou dle čl. II., 
odstavec 2 těchto Podmínek povinen ztrátu nároku na zvýhodněné členské poplatky okamžitě ohlásit Společnosti. 

8. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému navýšení členských poplatků, zejména dojde-li v době po uzavření Smlouvy ke zvýšení DPH nebo růstu meziroční inflace. 
9. V případě prodlení Člena s hrazením Poplatku (jeho splátky) je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do 

zaplacení nebo do dne účinnosti odstoupeni od Smlouvy ze strany Společnosti. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. 
10. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do OmegaKlubu v případě prodlení s úhradou Poplatků nebo i jejich jediné splátky, a to až do doby uhrazení dlužné částky včetně 

smluvní pokuty dle odstavce 8 výše. 
 

ČLÁNEK V. – OSTATNÍ SLUŽBY 
1. Člen je oprávněn vypůjčit si 1x velkou osušku a 1x malý ručník a to zdarma. Člen se zavazuje vypůjčenou osušku a ručník Společnosti vrátit a to takovým způsobem, že přiloží ke 

čtečce umístěné na koši pro odbavení ručníků svůj klientský čip, poté přiloží postupně čipy ručníků a vhodí je do koše. V případě, že Člen vypůjčenou osušku či ručník řádně 
nevrátí, je povinen uhradit poplatek za ztrátu osušky či ručníku dle platného a účinného Ceníku. Člen je povinen řídit se pokyny pro odbavení ručníků umístěnými na koši. 

2. Člen má možnost zakoupit si v Omega centru sportu a zdraví zboží dle aktuální nabídky. Člen je povinen uhradit cenu zboží zakoupeného v Omega centru sportu a zdraví 
nejpozději před opuštěním areálu Omega centra sportu a zdraví. 

3. Člen má možnost zakoupit si v Omega centru sportu a zdraví dárkové poukazy v hodnotě uvedené na tomto poukazu, a to na služby poskytované v Omega centru sportu a zdraví 
/dále jen „Poukaz“/ za podmínek uvedených na tomto Poukazu. Platnost Poukazu je vyznačena na tomto Poukazu. Pro případ, že platnost na Poukazu vyznačena nebude, je 
Poukaz platný nejdéle 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Tato podmínka se vztahuje na všechny Poukazy zakoupené v Omega centru sportu a zdraví. 

 
ČLÁNEK VI. - OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo. 
2. Společnost zasílá veškeré písemnosti členovi na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla 

doručena nejpozději pátým pracovním dnem od jejího předání k poštovní přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence. 
3. Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícím po jejich zveřejnění (viz. čl. IV., odstavec 4 těchto Podmínek).  
4. Shodným způsobem bude Společnost zveřejňovat i další významné informace, zejména změny Ceníku a Provozního řádu OmegaKlubu. O účinnosti změn platí, co bylo uvedeno 

výše v odstavci 3 tohoto článku. 
5. V případě změn (doplnění) Podmínek o nové povinnosti Člena, které neexistovaly v době podpisu Smlouvy, je Člen oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do sedmi dnů 

ode dne nabytí účinnosti takové změny. 
6. V takovém případě členství a práva a povinnosti s ním spojené končí a Smlouva zaniká (i) k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně nebo (ii) k 

poslednímu dni měsíce, na nějž má Člen zaplaceny členské poplatky, a to k tomu datu, které nastane později. Po přechodnou dobu od podání výpovědi do zániku členství se práva 
a povinnosti Člena řídí posledním akceptovaným zněním Podmínek ze strany Člena. Není-li výpověď podána ve stanovené lhůtě, právo Člena na podání výpovědi z tohoto důvodu 
zaniká a Člen je povinen plnit smluvní povinnosti dle takto změněných dokumentů. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na změnu provedenou Společností v souladu s 
článkem IV., odstavec 7 těchto Podmínek.  

7. Podpisem Smlouvy Člen výslovně souhlasí s pořízení fotografie tak, že tato bude sloužit pro účely kontroly využívání služeb OmegaKlubu (kontrola čerpání služeb, kreditů apod. 
oprávněnou osobou). Podpisem Smlouvy Člen prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že Společnost ve smyslu zák. č.101/2000 Sb. V platném znění a zejména pak ve smyslu 
ustan. Čl. 6 odst.1, písm.b) GDPR zpracovává a shromažďuje osobní údaje Člena, včetně zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR za účelem řádného 
poskytnutí služeb a pro plnění této Smlouvy a těchto VOP. Veškeré konkrétní zpracovávané údaje Člena jsou uvedeny v interních Zásadách ochrany osobních údajů 
klientů/návštěvníků-fyzických osob vydaných Správcem dne 25.5.2018, které jsou uveřejněny na webových stránkách Správce. Členovi náleží veškerá práva specifikovaná 
v Nařízení GDPR, zejména pak právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na omezení zpracování svých osobních údajů či na jejich výmaz nebo doplnění a opravu. Člen 
má dále právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze stížnost, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo ze strany Společnosti/Správce k porušení 
Nařízení GDPR. Společnost je oprávněna zasílat Členovi sdělení týkající se činnosti Centra či Programu Milon Circle, a to jak formou sms zpráv, tak i e-mailem či poštou.   Členovi 
náleží všechna práva dle z.č. 101/2000 Sb., zejména dle ust. § 21 tohoto zákona. Člen (povinný) výslovně souhlasí s tím, aby Společnost (oprávněný) ve smyslu § 11 z.č. 
101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval o Členovi údaje týkající se podoby (fotografie) jména, data narození, bydliště, názvu firmy, identifikačního čísla a sídla, a to zejména za 
účelem evidence členů a zasílání sdělení týkajících se činnosti OmegaKlubu, a to formou sms zpráv, e-mailu či pošty. Člen prohlašuje, že se zasíláním obchodních sdělení ve 
smyslu zák. č. 480/2004 Sb. souhlasí; pokud Člen toto svoje souhlasné stanovisko změní, tj. že se zasíláním sdělení nesouhlasí nebo pokud bude preferovat pouze určitou formu 
těchto sdělení, sdělí tuto skutečnost Společnosti elektronicky na adresu info@omegasport.cz  

8. Místem plnění závazků smluvních stran je Omega centrum sportu a zdraví v Olomouci. 
9. Případná neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto Podmínek, stejně jako ustanovení Smlouvy, Ceníku či 

Provozního řádu. 
10. Ve věcech výslovně neupravených těmito Podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky, zejm. pak ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
11. Za Společnost může na základě platně vystavené písemné plné moci jednat a uzavírat tento typ smlouvy pověřený odpovědný zaměstnanec (např. hlavní manažer Omega centra 

sportu a zdraví v Olomouci). 
              za GEMO SPORT a.s. 

     V Olomouci dne 25. května 2018                                                                       Mgr. Jan Pejřimovský – hlavní manažer 


